
أي يف هذا    )) في يومين ((تعجل قال أهل العلم تعجل أي خرج من مىن ))  فمن تعجل في يومين (( إذا

 أيام ((؛ ألن اهللا قال:  ؛ ما يقال جيب أن تبقى إىل اليوم الثالث عشر يف يومني فال إمث عليه إذا تعجل

فمن تعجل في يومين فال إثم  ((واأليام مجع فقد يفهم أحد أن البقاء أليام الثالثة واجب فقال:  )) معدودات

اء الرابطة للجواب هذا هو جواب  وهو كما نعرفه مقرون بالف )) فال إثم عليه ((؛ وقوله:  ال حرج عليه))  عليه

؛ الذي معنا اآلن ما هي؟  إا تقرتن بالفاءإذا وقعت جوابا للشرط ف ؛ فيجب اقرتان اجلواب بالفاء . ألن اجلملة

؛ ومبا أي نعم مبا امسية طلبية مبا ما هو بال إذا  ؛ وبال ، هي نقوهلا بال وهي امسية أيضا يصح مقرونا بفي أو بال

 ومن تأخر فال إثم عليه ((  . هو اخلرب )) (عليه (وقوله:  )) فال إثم عليه ((؛  امسية هذه، هذه امسية فقط نعم

؛ فلو بقي أحد  ؟ ما قيد تأخر لكن نعلم تأخر يف هذه األيام املعدودات يعين إىل اليوم الثالث تأخر إىل مىت ))

قلنا   ومل يقيده؛ )) فمن تأخر ((:  ؛ إن احتج علينا باآلية وقال إن اهللا قال إىل اليوم الرابع قلنا هذا غري مشروع

أي ومن تأخر إىل اليوم الثالث فال إمث ))  في أيام معدودات ((؛  لكن أصل الذكر مشروع مىت؟ يف ثالثة أيام

؛ وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف ذكر فوائد اآلية أيهما  عليه؛ فنفى اإلمث عن املتعجل وعن املتأخر عنهما مجيعا

أي  ؛ والتقدير: ذلك هذه جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف )) لمن اتقى (( : وقوله . أفضل التعجل أو التأخر

؛  ؛ يعين الذي يكون قد صاحب التقوى يف حجه ؛ أي نفي اإلمث يف التقدم والتأخر ملن اتقى نفي اإلمث ملن اتقى

قد يتوهم الواهم أنه ال ))  فمن تعجل فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ((وجل ملا قال:  وذلك أن اهللا عز

حىت يزول الوهم الذي حصل  )) لمن اتقى ((؟  قال نعمإمث عليه مطلقا حىت لو أذنب حبده أو خالف التقوى ف

؛ واتقى فعل ماض مأخوذ من التقوى،  بنفي اإلمث ألن ال نافية للجنس صار يف كل اإلمث لكن اهللا خري ملن اتقى

 الشيخ :؛  التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه الطالب :  وما هي التقوى يا خالد؟

؛ هذه تقوى ألا  : اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ت بارك اهللا فيك ـ التقوىأحسن

))  واتقوا اهللا ((:  مث قال )) لمن اتقى ((؛  ؛ وأصلها على ما قاله النحويون أصلها وقوى مأخوذة من الوقاية



كحال الغافلني، ؛ وليست التقوى ملن كان متلبسا بالطاعة فقط   يف مجيع أحوالكم يف احلج وفيما بعد احلج

، إذا كان يف احلج عنده  الغافلون تكون التقوى عندهم يف حال التلبس يف الطاعة إذا كان صائما عنده تقوى

ب ؟ لكنه إذا انتهى من هذا العمل فبعض الناس ال يتقي اهللا يعود على الغفلة فينسى هذا األمر والواج تقوى نعم

تذكر أن اهللا عزوجل ))  واعلموا أنكم إليه تحشرون ((؛ مث قال:  )) واتقوا اهللا ((؛ وهلذا قال:  وهو التقوى

واعلموا أنكم إليه  ((؛ وقال:  باملعاد إليه فأننا ملا انتهينا من املناسك ذكرنا أننا سننتهي أيضا من الدنيا كلها

؛ والغرض  ون إليه تعاىل يوم القيمة فيجازيكم على أعمالكمواحلشر معناه اجلمع والضم حيث جتمع))  تحشرون

: التهديد والتحذير من املخالفة  الغرض منها))  واعلموا أنكم إليه تحشرون ((من هذه اجلملة األخرية 

 ؛ إذا علم أنه سيحشر إليه وجيازيه على ؟ نعم يتق اهللا واملعصية ألن من علم أنه سيحسب إىل اهللا يتق اهللا وال ال

تصديرها باألمر بالعلم يدل على أن هذا العلم له أمهية يف  )) واعلموا ((:  ؛ وقوله علمه يتق اهللا سبحانه وتعاىل

 ((فيها تقدمي املتعلق على املتعلق ))  أنكم إليه تحشرون ((:  ؟ وقوله إصالح قلب املرء ومنهجه ومسلكه نعم

  ؛أ ؛ فإليه املرجع كما أن منه مبتديعين حتشرون إليه ال إىل غريه؟ يفيد احلصر  فماذا يفيد التقدمي))  تحشرونإليه 

فيما سبق من  )) ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشري نفسه (( مث قال تعاىل:

 خالقربنا آتنا في الدنيا وما له في اآلخرة من  ((؛ منهم من يقول:  اآليات قسم الناس يف احلج إىل قسمني

 هؤالء لهم نصيب مما كسبوا (( و )) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة (( : ومنهم من يقول ))

(( ومن الناس من ؛ فقال يف األول يف املنافق قال:  هنا قسم الناس أيضا إىل قسمني: إىل مؤمن وإىل منافق)) 

؛ وهلذا أعرا  ؛ وهي مبعىن بعض الناس لتبعيضمن هنا ل )) من الناس ) (( في الحيوة الدنيا) يعجبك قوله

؛ فيكون من مبتداء  بعض النحويني على أا مبتداء قال أا حرف مبعىن االسم إذ أا مبعىن بعض الناس

 )) (( من يعجبك ويعجبك خربه لكن املشهور أن من حرف جر واجلار وارور متعلق باحملذوف خربه مقدم و

 ((:  اخلطاب يف قوله))  من الناس من يعجبك ((؛ قوله:  الناس الذي يعجبك قوله ؛ يعين ومن مؤخر أمبتد



؟ الثاين العموم؛ يعين من  ؛ وأيهما أوىل إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه))  يعجبك

يعجبك  ((وقوله:  )) من الناس من يعجبك قوله (( يعجبك أيها املخاطب الرسول صلى اله عليه وسلم وغريه

؛ وإذا قلت عجبت من كذا فهو ملا  ذكر بعض النحويني أنه إذا قيل أعجبين كذا فهو ملا يستحسن )) قوله

من  ((؛ فقوله:  وعجبت من قوله إذا كان سيئا منكرا ينكر؛ فتقول مثال أعجبين قول فالن إذا كان قوال حسنا

أي فيما إذا تكلم فيما يتعلق ))  في الحياة الدنيا ((؛ وقوله:  أي من تستحسنه تستحسن قوله )) يعجبك

؛ ألن اهللا قال هذا فيمن؟ يف  بأمور الدنيا كأن يتكلم بشيء يتوصل به إىل جناته من القتل والسيب وما أشبه ذلك

من حسنهم ))  وإذا رأيتهم يعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ((املنافقني ودليل ذلك قوله تعاىل: 

من  ((نعم قال:  ) إذا حدث كذب( :  ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب فإن آية املنافق ثالث منها وفصاحتهم

؛ أي قوله حال كونه  كلمة يف احلياة الدنيا متعلقة مبحذوف حاال من: قول))  يعجبك قوله في الحياة الدنيا

من  (( ؟ وحيتمل أن املعىن ر الدين نعم؛ أي فيما يتعلق بالدنيا ألنه ال يتكلم مبا يعجب يف أمو  يف احلياة الدنيا

يعين القول الذي يعجب حىت يف الدين لكن ال ينتفع به يف اآلخرة إمنا ينتفع  )) يعجبك قوله في الحياة الدنيا

؛ قول  اختلف املفسرون يف معناها على قولني )) ويشهد اهللا على ما في قلبه (( : قال  . به يف الدنيا فقط

من النفاق يعين أن باطنه خالف ظاهره فالذي يشهد على باطنه من؟  )) اهللا على ما في قلبهيشهد  ((:  األول

يشهد اهللا على ما  ((. القول الثاين:  ؛ هذا قول اهللا؛ فهو بإضماره النفاق مشهد هللا على ما يف قلبه من النفاق

فيشهد اهللا على ما في  ((؛  أنه مؤمن مصدق وأن الذي يف قلبه هو هذا أي يقسم وحيلف باهللا))  في قلبه

إذا جاءك  (( ؛ ويدل ذلك قوله تعاىل: ؟ كاذب من حمبة اإلميان والتمسك به وهو كاذب وال صادق قلبه ))

((واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن المنافقين يقول اهللا تعاىل: المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا)) 

؟ يف دعواهم أم يشهدون بذلك؛  اهللا وال يف دعواهم أم يشهدون بذلكلكاذبون يف أنك رسول  )) لكاذبون

هذا فيها قوالن أقول: القول األول: أنه يشهد اهللا  )) ويشهد اهللا على ما في قلبه ((وجل:  طيب يقول اهللا عز



وجل ألنه  اهللا عز؟ إال  ؛ أي أن قلبه منطو على ذلك متمكن من قلبه وال يشهده إال على ما يف قلبه من النفاق

؛ والثاين يشهد اهللا على ما يف قلبه: أنه حيلف ويشهد علنا أمام الناس بأنه مؤمن وحيب اإلميان وملتزم وهو  باطن

؛ فهو منطو على الكفر والنفاق وهو أيضا يعلن  ، كالمها حق ؛ وعندي أن املعنيني ال يتنافيان يف ذلك كاذب

يعين ))  ألد الخصام )) (( وهو ألد الخصام ((حقيقته قال اهللا فيه: الناس ويشهد اهللا على أنه مؤمن أما 

حيتمل أن يكون مصدرا وحيتمل أن يكون مجعا؛ إن كان مصدرا ففعله  )) الخصام (( ؛ و أعوجهم وأكذم

قاتل يقاتل قتاال؛ املهم أن فعال كايف مصدرا لفعال وابن مالك    خاصم خياصم خصاما مثل جادل جيادل جداال

فهنا خاصم هلا "  لفاعل الفعال و المفاعلة" ل؛ عطانا تلك القاعدة يف قوله: وفاعل ؛ال؛ لفاعل ما هي وفاعأ

؛ أي  اخلصام واملخاصمة وعلى هذا ألد اخلصام تكون اإلضافة لفظية ألا صفة مشبهة مضافة إىل موصوفها

خصم يعين مبعىن اخلصوم يعين معناه  ، خصام مجع ؛ وأما إذا قلنا أن اخلصام مجع خصم وخصامه ألد اخلصام

؛ ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إىل موصوفها بأن املعىن وهو  أعوج اخلصوم وأشدهم كذبا فهو كذلك يصح

؛ وقد ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن  من اخلصوم األشداء األقوياء يف خصومتهم

 فاإلنسان املخاصم اادل بالباطل)  إلى اهللا األلد الخصم رجالأبغض ال (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

؛ وما من إنسان يف الغالب أعطي اجلدل إال حرم بركة العلم؛  ؛ هذا أبغض الرجال إىل اهللا ليدحض به احلق

 قوله فقط؛ ألن غالب من أعطي اجلدل غالبهم قد يريد بذلك نصرة  اإلنسان الذي يعطي اجلدل حيرم بركة العلم

؛ ولذلك  ؛ ألنه واضح إىل جمادلة كبرية ؛ أما من أراد احلق فإن احلق سهل قريب ما حيتاج ؛ وبذلك حيرم العلم

؛ وجتد أم خياصمون  ناقصة الربكة ما فيها خري جتد أهل البدع الذين خياصمون يف بدعهم جتدهم علومهم

؛ فكل  حق ألم ما قصدوا إال أن ينصروا ما هم عليه؛ ما ينتهون إىل  ؟ إىل ال شيء وجيادلون وينتهون إىل

إنسان جادل ـ نسأل اهللا السالم والعافية ـ كل إنسان جادل م أجل أن ينتصر قوله فإن الغالب أنه ال يوفق، وال 

أدع إلى سبيل ربك الحكمة  ((؛  ؛ وأما من جادل ليصل إىل العلم فهذا حممود مأمور به جيد بركة العلم



لكن راجع ما نقل عن أهل البدعة يف خصومهم أهل السنة  )) الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسنوالموعظة 

عليه الصالة  ؟ أخرب النيب ما تصل ا إىل شيء نعم فة لكنوفلس ،ومنطق ،واجلماعة جتد جداال طويال عريضا

 يقولون من خلق اهللا بأن الخلق ال يزالون يتساءلون من خلق اهللا من خلق كذا من خلق كذا حتى( والسالم 

لكن هؤالء الفالسفة أو مناطقة لو   باهللا وينتهي نعم؟ ذ؟ يستعي إذا بلغ على هذا ويش ماذا يقول اإلنسان) 

ن إال ال يصلون إىل ما تذهب إليهم شوف ويش لون جيبون أدلة ومقدمات وأشياء كثرية ويف النهاية ال يصلو 

؛ فاملهم إن اإلنسان اخلصم الغالب وال أقول كل املخاصمني الغالب أنه حيرم بركة العلم ألنه إمنا يريد  وصل إليه

شف هذا الرجل اآلن صار  )) وهو ألد الخصام ((؛ وقوله:  بذلك فتل خصمه وانتصار قوله وهذا حرمان للربكة

تجده العتمادك على فصاحته وبيانه جتده ألد اخلصام ألن قوله جيد وبني فيه بيان وفيه فصاحة يعجبك قوله ف

أيه هذا ما ينبغي منهم هذا ال ينبغي منهم أن يقنطوا منه مع أن    قريب   ؟ ألد اخلصام ، خياصم وجيادل نعم

وإذا تولى سعى في  (( ؛ ما هو حممود هذا ليس حممودا من اخللق أن يقنطوا من رمحة اهللا وهو.. . التغيري

؛ تأكدوا التأكيد  قراءة سبعية ما عندي  )) ك الحرث والنسل واهللا ال يحب الفساداألرض ليفسد فيها ويهل

 ؛ عندي وهو هذه معروفة فهيا قاعدة : وهو يعين سكون اهلاء هذه يف كل القرآن يقال وهو ويقال وهو نعم جيد

إذا توىل ))  في األرضوإذا تولى سعى  (( قال:  )) يشهد اهللا على ما في قلبه ((؟ أيه  ؟ أيها ؛ و فيه قراءة

؛ وليس املراد بالسعي الركض  املراد بالسعي هنا مطلق احلركة))  سعى في األرض ((، وذهب  يعين عنك

؟ للتعليل،  الالم هنا للتعليل وال للعاقبة )) سعى في األرض ليفسد فيها (( بالرجل؛ املراد أنه يتحرك للفساد

 ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ((؛  ويسعى له بقدر ما يستطيعللتعليل يعين أنه يبلغ الفساد وحيرص عليه 

؟ قال بعض املفسرين إن اآلية نزلت يف شخص معني وهو أخنس بن شريح وأنه  كيف يهلك احلرث والنسل  ))

؛ ولكن الصحيح أن معىن  ريذهب إىل قوم من األنصار وأحرق عليهم زروعهم وقتل ما عندهم من احلمر مح

لنسل أنه بسبب فساده يف األرض تنقص الربكات وحتل اآلفات وبذلك يكون هو السبب يف يهلك احلرث وا



؛ لكل من كان هذا وصفه ألن  إهالك احلرث والنسل ألن الصحيح كما قلنا إن اآلية عامة ما هي بشخص معني

سببا هلالك  واأي يكون))  يهلك الحرث والنسل ((فعلى هذا يكون  )) ومن الناس من يعجبك ((:  اهللا يقول

النسل ))  ((:  ؛ وقوله يعين املغرور ؛ كما يقال الغرر ين ؛ احلرث املراد به احملروث وهو الزروع احلرث والنسل

مثلها أيضا؛ النسل مبعىن املسلول يعين األوالد والذرية يعين فيكون سعيه هذا سببا لفساد األرض ولفساد 

ذ باهللا ـ إذا حصلت املعصية قلت الربكات ونزعت من األرض وحلت ؛ ألنه إذا حصلت املعصية ـ والعيا احليوانات

ولو آن أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  : (( ؟ قال اهللا تعاىل اآلفات ونقصت األمطار نعم

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم  )) (( بونسواألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يك

هم وأدخلناهم جنت نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ألكلوا من فوقهم سيآت

ويهلك  ((.  ، ومن حتت أرجلهم من الزروع أكلوا من فوقهم من الثمار من األشجار )) ومن تحت أرجلهم

؟ مكروه إليه ألن اهللا ال  مكروه إليهوال  بيان أن عمله هذا حمبوب إليه )) الحرث والنسل واهللا ال يحب الفساد

واهللا ال  ((:  ؛ وإذا كان ال حيب هذا الفعل فإنه ال حيب من اتصف به وهلذا جاء يف آية أخرى حيب الفساد

، واملفسدون أيضا  ؛ فالفساد نفسه مكروه إىل اهللا واهللا ال حيب الفساد وال حيب املفسدين))  يحب المفسدين

وإذا علق انتفاء احملبة على وصف فقد يؤخذ منه أنه أن احملبة تثبت فيما يقابله من  مكروهون إليه ال حيبهم؛

؛ حىت قال اهللا تعاىل  ، حيب الصالح وكذلك املصلحون ؛ فإذا كان ال حيب الفساد فهو حيب الصالح الوصف

 ((  . الح أيضافاهللا تعاىل حيب املصلح وحيب الص )) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ((: 

؛ ألن  ه؟ أي قال من قال))  إذا قيل له اتق اهللا ((والعياذ باهللا ـ ))  وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم

قيل فعل مبين للمجهول وأصل قيل قول على وزن ضرب ألنه فعل ثالثي مبين للمجهول لكن حدث فيه اإلعالل 

وجل فيتجنب ما يسعى  يعين أمر بأن يتقي اهللا عز))  قيل له اتق اهللا إذا ((؛  ياء مث حذف ما قبلها بقلب الواو

 أخذته العزة باإلثم ((فيه يف األرض من الفساد الذي هو سبب هلالك احلرث والنسل كان جوابه ـ والعياذ باهللا ـ 



موما؛ فاملعتز بدينه ؛ والعزة قد تكون وصفا حممودا وقد تكون وصفا مذ العزة هنا مبعىن األنفة واحلمية والرتفع)) 

واملعتز حبسبه ونسبه حىت يكون عنده أنفه من الدين هذا ))  وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ((هذا حممود، 

؛ والباء هنا قيل إا للسببية يعين أخذته العزة األنفة  ؛ فتأخذه العزة باإلمث أي حتمله، حتمله على اإلمث مذموم

؛ أخذته بكذا يعين  ؛ وقيل إن الباء للتعدية هتداء ومل يوفق لقبول األمر بالتقوى؛ فإلمثه مل يوفق لال بسبب إمثه

؛ فكل ذنب  ؟ أي ذنب موجب للعقوبة ويش معىن اإلمث )) باإلثم (( ؛ وقوله: ؛ وهذا هو األقرب محلته عليه

أي كافيه وهو حسبه جهنم ))  فحسبه جهنم ولبئس المهاد ((:  وجل ؛ يقول اهللا عز موجب للعقوبة فهو إمث

وقالوا  ((؛  أي كافيه )) فقل حسبي اهللا (( : وعيد له ا ـ والعياذ باهللا ـ واحلسب مبعىن الكايف قال اهللا تعاىل

ولبئس  ـ ((؛ واملعىن أنه يكون من أهلها ـ والعياذ باهللا  أي كافيته))  فحسبه جهنم ((أي كافينا ؛ ))  حسبنا اهللا

النار؛ قيل إا اسم معرب أو كلمة معربة وأا ليست من العربية الفصحة بل هي  جهنم اسم من أمساء )) المهاد

؛ وقيل بل هي من اللغة الفصحة وأن أصلها من اجلهمة وهي الظلمة ولكن زيدت فيها النون جهنم  املعربة

لبعد قعرها  للمبالغة؛ وعلى كل فإن جنهم اسم للنار اليت أعدها اهللا تعاىل للكافرين اسم هلذا، ومسي بذلك

؟ الالم لالبتداء أليش؟ أو موقع القسم  الالم هنا ماذا نعرا))  ولبئس المهاد ((وظلمتها ـ والعياذ باهللا ـ وقوله: 

، وفاعلها؟  هذه فعل جاحد، بئس فعل جامد إلنشاء الذم ))لبئس المهاد (( بئس املهاد؛ وقوله: ؟ أي و واهللا ل

؟ حمذوف أي ولبئس املهاد مهاده،  إىل املخصوص يف الذم أين املخصوص املهاد وهي من األفعال اليت حتتاج

ألن  )) واذكروا اهللا ((؛ لقوله:  : مزية الذكر هلذه األيام املعدودات يستفاد من هذه اآلية  . حيث كانت جهنم

: أنه جيوز يف ومن فوائد اآلية الكرمية ؛ لكن هذا على سبيل اخلصوص . ذكر اهللا على سبيل العموم يف كل الوقت

 )) فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ((:  ؛ لقوله هذه األيام الثالثة التعجل والتأخر

: سعة فضل اهللا عزوجل وتيسريه يف أحكامه حيث جعل اإلنسان خمريا أن يبقى ثالثة أيام أو أن  ومن فوائدها .

؛ ألن يف للظرفية والظرف  خروجه من مىن قبل أن تغرب الشمس : أنه البد ومن فوائدها . يتعجل يف يومني



: أنه ال جيوز التعجل يف يوم احلادي  ومن فوائدها . حييط باملظروف فالبد أن يكون التعجل يف خالل اليومني

؟ وهنا أنبهكم أن كثريا من  عشر؛ ألنه لو تعجل يف يوم احلادي عشر لكان تعجل يف يوم ال يف يومني واضح

، ويظنون إن لإلنسان جيوز أن يتعجل يف اليوم  العامة يظنون أن املراد باليومني يوم العيد واليوم احلادي عشر

وهي أيام التشريق وأيام  )) اذكروا اهللا في أيام معدودات ((:  ؛ ألن اهللا قال احلادي عشر وهذا ليس بصحيح

إذا كان اإلنسان  مثاإل فيتناألعمال املخري فيها إمنا ي : أن ومن فوائد اآلية التشريق إمنا تبتدئ من حادي عشر .

فمن فعل ما خيري فيه على  )) لمن اتقى ((:  ودن التهاون بأوامره؛ لقوله فعلها على سبيل التقوى هللا عزوجل

إن ه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون وعدم املباالة ف سبيل التقوى هللا عزوجل واألخذ بتيسريه فهذا ال إمث علي

وهل يستفاد من اآلية جواز التأخر إىل اليوم الرابع عشر واخلامس عشر  . عليه إمث برتك التقوى واونه بأوامر اهللا

؟ اآلية تقول من تأخر ما قال يف ثالثة أيام أطلق؛ لكن أصل الذكر يف ثالثة أيام يف أيام معدودات؛ فيكون  أو ال

يتصور أن الرجل يفعل هذا على سبيل  . هي الثالثة األيام الثالثةاملعىن من تأخر يف هذه األيام املعدودات و 

: وجوب  ومن فوائد اآلية الكرمية . التهاون وعدم املباالة ال على سبيل أن اهللا تعاىل يسره له ورخص له فيه

 مجيعا فرقا يف املعىن؟ إذا ذكرا  وقد سبق لنا أن التقوى هي والرب إذا ذكرا مجيعا))  واتقوا اهللا ((:  ؛ لقوله التقوى

واعلموا أنكم  ((؛ لقوله:  : إثبات البعث ومن فوائد اآلية الكرمية . ، وإن أحرج أحدمها دخل فيه اآلخر نعم

ألن  )) واعلموا أنكم إليه تحشرون ((:  هل؛ لقو  ومن فوائدها : قرن املواعظ للتخويف . )) إليه تحشرون

اإلنسان إذا عليم بأنه حيشر إىل اهللا عزوجل، وأنه سيجازيه فإنه سوف يتقي اهللا ويقوم مبا أوجب اهللا؛ ومن هنا 

، يف كثري من  عرفنا احلكمة من كون اهللا عزوجل يقرن اإلميان باليوم اآلخر يف كثري من اآليات يف اإلميان باهللا

؛ وذلك ألن اإلميان باليوم اآلخر األشياء اليت يؤمن ا بقية باهللا دوناآليات يقرن اإلميان باليوم اآلخر باإلميان 

ومن الناس من  ((:  مث قال اهللا تعاىل  . ؟ بطاعة اهللا ورسوله ؛ وهو القيام مباذا يستلزم العمل لذلك اليوم

 اآلية الكرميةيستفاد من هذه  )) يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد اهللا على ما في قلبه وهو ألد الخصام



ومن فوائد اآلية: أنه ال ينبغي  . : أن الناس ينقسمون إىل طرق منهم من هذا وصفه ومنهم من يأيت وصفه

وكذلك من الناس من يعجبك فعله  )) من يعجبك قوله (( ؟ لإلنسان أن يغرت بظواهر األحوال؛ من أين تؤخذ

؛ ولكن الشك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن  بظاهر احلالولكنه منطو على الكفر ـ والعياذ باهللا ـ فهذا ال تغرت 

حنكم إال مبا تقتضي الظاهر ألن ما يف القلوب ما نعلمه وال ميكن أن حناسب الناس على ما يف القلوب وإمنا 

: أن هذا الصنف من الناس يشهد اهللا على ما يف قلبه إما  ومن فوائد اآلية الكرمية حناسبهم على حسب الظواهر.

: إما فيما أظهره يعين يظهر لك إنه يتكلم بكالم الذي  ؛ ألننا قلنا ألن فيها معنيان مما أظهره وإما مما أبطنه

 . يشهد اهللا على ما يف قلبه من ظاهر حاله أو أنه يشهد اهللا على ما يف قلبه من الكفر والنفاق فهو منطو عليه

فإن اخلصومات يف  )) وهو ألد الخصام (( واخلصام ؛ لقوله:: اإلشارة إىل ترك اجلدل  ومن فوائد اآلية الكرمية

؛ ولكن هذه اآلية كما قلنا سابقا مقيدة مبا أمر اهللا به من اادلة جمادلة أهل الباطل  الغالب ما يكون فيها بركة

  ((لقوله: ؛  وجل مبا يف الصدور : إثبات علم اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . باحلق فإن هذا أمر البد منه

  . وجل ومن كان يف قلبه هذا الشيء ألن ما يف القلب ال يعلمه إال اهللا عز )) ويشهد اهللا على ما في قلبه

 الذي يعجب قوله ويشهد اهللا ما يف قلبه أنه إذا توىل سعى يف األرض: أن هذا الرجل  ومن فوائد اآلية اليت بعدها

؛ فإن املعاصي سبب هلالك احلرث والنسل والعياذ باهللا ـ  باملعاصي ؛ إذا توىل سعى يف األرض مبا يفسدها مباذا؟

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم  ؟ (( الدليل

))  ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات نعيم )) (( بما كانوا يكسبون

ومن فوائد  . )) ((ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل وما أنزل من ربهم ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم

وقد مر علينا يف أول  )) وإذا تولى (( : ؛ لقوله اآلية أيضا: أن هذا الذي يعجب قوله يتوىل ما يبقى وال ميكث

؛ والغالب أنه  إن الشرطية قد يكون مستحيال وال ميكن؛ ألن  سورة البقرة أن اللغة العربية تفرق بني إن وإذا

كلما أضاء لهم مشوا فيه  : ((؛ وهلذا قالوا يف قوله تعاىل ؛ أما إذا فهي فيما يكون ممكنا ومتوقعا يكون غري واقع



ذا ؛ هذا إ علم بأنه البد أن يظلم))  وإذا أظلم ((:  ؛ فلما قال ما قال وإن أظلم )) وإذا أظلم عليهم قاموا

ومن فوائد  ؛ ولكنه إذا توىل يعين سيكون املتويل ألنه غري ثابت . ، إن توىل سعى : إن توىل توىل ليست كقوله

؟  فإن قلت هذا نفي وليس اإلثبات )) ال يحب الفساد (( : ؛ لقوله وجل : إثبات احملبة هللا عز اآلية الكرمية

؛ ولو كان ال حيب أبدا مل يكن هناك فرق بني الفساد  أخذ احملبةقلنا إن نفيه حمبة الفساد دليل على ثبوت 

ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من  . ؛ فلما نفى احملبة عن الفساد علم أنه حيب الصالح وهو كذلك والصالح

ومعلوم أن كل إنسان جيب أن يكون حذرا من التعرض ))  واهللا ال يحب الفساد ((:  ؛ لقوله الفساد يف األرض

 ؛ ألن الوصف إذا كان غري ؛ طيب إذا كان ال حيب الفساد هل ال حيب املفسد؟ نعم معلوم حيبه اهللا ألمر ال

وإذا  ((مث قال:   )) واهللا ال يحب المفسدين (( ؛ على أنه ورد اهللا فمن اتصف به فغري حمبوب إىل اهللا حمبوب 

: أن هذا  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

، كأنه يقول يف  فهو يأنف )) أخذته العزة ((:  ؛ لقوله الرجل املوصوف ذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى اهللا

؛ والنيب عليه الصالة والسالم أمره اهللا  ؛ وهذا الشك أنه ظلم وجل نفسه أنا أرفع من أن تأمرين بتقوى اهللا عز

وقال ))  يا أيها النبي اتق اهللا وال تطع الكافرين والمنافقين ((أمر نبيه وأتقى الناس أن يقي اهللا  بأن يتق اهللا،

اله هذا ق )) واتق اهللا وتخفي في نفسك ما اهللا مبديه وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه ((:  يف قصة زينب

يف هذا دليل على أن عنده أنفة عن احلق  ؛ لكن أيها اإلنسان ما يقال اتق اهللا ؛ للنيب عليه الصالة السالم

اتق  وإذا قيل له ((:  : البالغة التامة يف حذف الفاعل يف قوله تعاىل ومن فوائد اآلية الكرمية . استكبارا وعلوا

؛ ألنه ال يرد هذا األمر لشخص القائل  مل يقل إذا قال له فالن أو فالن ليشمل كل من يقول له ذلك )) اهللا

من أن يكون الرسول حممدا صلى اهللا عليه وسلم وهو مل   ألنه لو قال إذا قال له الرسول ولكن لكراهة ما أمر به 

؛ لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل  ؛ أو إذا كان الذي قال له فقري فقال ويش هذا الفقري يقول

: التحذير من رد  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) وإذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم ((لكراهة احلق نفسه 



 ؛ فمن رد آمرا بتقوى اله ففيه شبه من املنافقني ؛ ألن اهللا تعاىل جعل هذا من أوصاف هؤالء املنافقني الناصحني

هما كان الذي أمره بتقوى اهللا يقول مسعنا ؛ م ؛ أن يقول مسعنا وأطعنا ؛ والواجب على املرء إذا قيل له اتق اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنفة قد حتمل  . وجل ؛ ولكنه تعظيما لتقوى اهللا عز وأطعنا ما هو هلذا الرجل

مث أن املعىن أنه باإلمث  : يف هذا قولنيوسبق لنا أن العلماء  )) أخذته العزة باإلثم (( : ؛ لقوله صاحبها على اإلمث

 ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه أو هذا الرجل من أهل النار,  املعىن أن عزته أوقعته يف اإلمث ؛أو أن

والشك أن جهنم أا بئس ))  ولبئس المهاد ((:  ؛ لقوله : الثناء على النار بالقدح ومنها . )) فحسبه جهنم

   .  املهاد


